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Ο Συνήγορος του Πολίτη εξέτασε τη νοµιµότητα της επιβολής από το ∆ήµο
Σκύδρας ετήσιου εδικού τέλους, ύψους εικοσιπέντε (25) ευρώ «από την ωφέλεια
τοπικών έργων», µετά τη διαµαρτυρία πολίτη.
Σύµφωνα µε τη νοµοθεσία είναι δυνατή εκ µέρους των δήµων η επιβολή
ανταποδοτικών τελών, για την αντιµετώπιση δαπανών για υπηρεσίες ή έργα στην
περιοχή τους, που συµβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής, στην ανάπτυξη
της περιοχής και στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Τα τέλη αυτά έχουν
ανταποδοτικό χαρακτήρα και το ύψος τους, οι υπόχρεοι καταβολής τους καθώς και
κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια ορίζονται µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου. Η
κανονιστική απόφαση µε την οποία επιβάλλεται το τέλος πρέπει να περιλαµβάνει τα
εξής στοιχεία:
α) καθορισµό του έργου ή της ειδικής υπηρεσίας που παρέχεται και συµβάλλει στην
ανάπτυξη της περιοχής και την εξυπηρέτηση των βαρυνόµενων δηµοτών,
β) προσδιορισµό των προσώπων που ωφελούνται από την ειδική υπηρεσία ή έργο
και
γ) σχέση αναλογίας µεταξύ επιβαλλόµενου τέλους και δαπάνης που απαιτείται για
την παροχή της υπηρεσίας ή του έργου.
Ο ∆ήµος Σκύδρας, µε σχετική απόφασή του που εγκρίθηκε από την
Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Μακεδονίας – Θράκης, επέβαλε ετήσιο τέλος «[λόγω]
ωφέλειας εκτέλεσης τοπικών έργων», ύψους εικοσιπέντε (25) ευρώ ανά κατάστηµα ή
διαµέρισµα, της περιοχής. Με το τέλος αυτό σχεδιάστηκε να καλυφθούν οι
τοκοχρεωλυτικές δόσεις που αφορούσαν σε δηµοτικά έργα.
Ο Συνήγορος του Πολίτη επεσήµανε στο ∆ήµο Σκύδρας, καθώς και στην
Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Μακεδονίας-Θράκης, ότι η απόφαση για την επιβολή του
ειδικού ανταποδοτικού τέλους δεν ήταν επαρκώς αιτιολογηµένη, καθώς έλλειπαν τα
στοιχεία σχετικά µε τον προσδιορισµό των έργων ή υπηρεσιών, τα πρόσωπα που θα
ωφελούνταν, καθώς και η αναλογική σχέση τέλους και δαπάνης.
Ο ∆ήµος Σκύδρας αποδέχθηκε τις επισηµάνσεις του Συνηγόρου του Πολίτη και µε
νεώτερη απόφασή του κατήργησε το τέλος «από την ωφέλεια τοπικών έργων».
Η υπόθεση αποτελεί παράδειγµα επίλυσης διοικητικής διαφοράς µε εξωδικαστικό
τρόπο, που συµβάλλει στην αποσυµφόρηση της διοικητικής δικαιοσύνης.
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